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Taťána Kuchařová
Miss World. Topmodelka česko-slovenského původu z východočeského Opočna.
Historicky nejúspěšnější Miss České republiky (Miss České republiky 2006, Miss sympatie, 
Miss Sahara, Miss Nejsympatičtější hlas, Miss Elegance 2006, Miss World 2006).
Zakladatelka a předsedkyně Správní rady Nadace Krása pomoci. Sedmým rokem podporu-
je seniory a řeší jejich problémy. 

 Na profi lových stránkách a na 
facebooku z vás vyzařuje energie. 
Umíte ji dávat. Máte ji kde brát, 
třeba po setkání s tak zvaným vy-
savačem? 
Mám své metody, třeba meditační 
cvičení, které mi pomůže koncentro-
vat se a chránit před negativním vli-
vem lidí. Energií mě dobíjejí přátelé, 
rodina, ale snažím se fungovat jako 
zdroj energie sama pro sebe.  

 Na vašem facebooku jsem si 
také všimla, že čtete „Kdo bu-
de plakat, až tady nebudeš“ 
od Robina S. Sharmy. 
To je taková moje bible. Na ces-
tách ji mám většinou u sebe, 
protože je malá, můžu si pře-
číst některé kapitoly a plnohod-
notně využiji čas. Sharmu zbož-
ňuji, u mě najdete i další jeho 
knihy, Mnicha, který prodal své 
Ferrari, nebo Juliánovu cestu. 

 Četla jste Čtyři dohody od 
Ruize?
Samozřejmě. Namluvené panem 
Duškem, kterého mám moc ráda, 
jsem si pořídila i do auta. To je ta-
ková potrava pro duši. 

 Máte několik titulů miss a pře-
devším Miss World z roku 2006. 
Jak byste defi novala krásu?
Krása je subjektivní věc. Je všech-
no, co člověku dělá dobře, co ho 
potěší, nějakým způsobem po-
vznáší, a jestli je to v říjnu, ne-
bo obraz od Picassa, nějaký druh 
umění, nebo tanec, to už je na 

každém.
 Z titulu nekrásnější dívky 

světa jste získávala fi nanč-
ní podporu pro humanitární 
oblasti po celém světě. Byl 
to impulz k založení vlastní 
Nadace Krása pomoci?
Přivedly mě k tomu zkuše-

nosti, které jsem během 

toho roku nasbírala, ale hlavní by-
la osobní touha v tomto poslání po-
kračovat. Našla jsem se v něm, je 
pro mě další seberealizací. Mode-
ling mě baví, je to můj byznys. Na-
dační činnosti, sociální a společen-
ská, mě naplňují po dalších strán-
kách. Dá se to příjemně doplňovat, 
jedno souvisí s druhým. 

 Podpora seniorů není bohužel 
příliš populární.
Mám pocit, že se na seniory pořád 
trošičku zapomíná. Vyrůstala jsem 
v rodině, kde pomoc druhým a zvláš-
tě těm starším je automatická, přiro-
zená. Moje maminka je zdravotní se-
stra a pro mě je obrovským vzorem, 
naprosto ji obdivuji, jak se dokázala 
postarat o svoje prarodiče i prapra-
rodiče. Když jsem zakládala nada-
ci, bylo mi jasné, na koho se zamě-
řit. Nehledě na to, že stárnoucí po-
pulace a senioři je velmi aktuální té-
ma, ke kterému je třeba postavit se 
čelem a řešit jej. Věková křivka jde 
nahoru, potřeba sociálních služeb je 
obrovská a je jí nedostatek. 

 Váže se k činnosti nadace nějaký 
dojemný příběh?
Je jich strašně moc, je těžké říct je-
nom jeden. Řešíme smutné situace 
seniorů, kteří třeba oslepnou a ne-
mají rodinu, která by se o ně po-
starala. Nebo seniorů, kteří nechtě-
jí opustit svoje domovy, chtějí žít 
i zemřít doma. Proto nejvíc podpo-
rujeme profesionální péči, která se-
niorům umožní zůstat ve svém pro-
středí a nemusí předčasně a zbyteč-
ně končit v ústavní péči. Mám ra-
dost, že se nám za sedm let podařilo 
spoustu osudů lidí ovlivnit a zajistit 
jim důstojné stáří ve vlastních do-
movech. 

 Nadace má slavného patrona, 
francouzského herce Pierra Richar-
da, kterého jste loni pozvala do 

Prahy. Přivezl vám víno ze své vi-
nice? 
To víte, že přivezl, byla ochutnávka 
při slavnostní večeři. Pierre Richard 
je naprosté zlatíčko. Vyrostla jsem 
na jeho fi lmech, představuje gene-
raci francouzských herců, osobnos-
tí, ikon. Tím, že se nám ho podaři-
lo přivézt, se splnil jeden můj sen. 
Je mu přes osmdesát let a je neuvě-
řitelně čilý, energický, pozitivní. Pra-
videlně konzumuje červené víno, ří-
ká, že má zdravotní účinky, čemuž 
věřím. Na to, jakou je osobností, ne-
byl vůbec náročný. Pro mě byl vel-
ký zážitek a obrovská příležitost ho 
osobně poznat. Moc si vážím jeho 
podpory, protože lidé takového typu 
starší generace jsou velkým vzorem 
pro lidi ve stejném věku. Myslím, že 
to nebylo naposledy, kdy nás přijel 
podpořit.

 Nedávno jste představila chari-
tativní festival Play Fair, který se 
chystá na 12. září do Hradce Krá-
lové. Už víte, komu konkrétně po-
může?
Vybrali jsme patnáct projektů z ce-
lé České republiky, jde o dlouhodo-
bé, prověřené, konkrétní projek-
ty, které nadace podporuje. Projek-
ty osobní asistence, pečovatelské 
služby, terénní pečovatelské služ-
by, aktivizační programy. Některé 
jsou navázané na podporu nadace 
natolik, že jsou na ní existenčně zá-
vislé. V letošním roce jde o největ-
ší mezigenerační happening v Čes-
ké republice, festival pro děti, rodi-
če, prarodiče, vnoučata. Pokud by 
čtenáři měli zájem seznámit se po-
drobně s jednotlivými projekty, na-
jdou je na www.playfair.cz.

Text: Alena Volfová
Foto: Matúš Toth 

(pro Nadaci Taťány 
Kuchařové Krása pomoci)

Taťána Kuchařová ví, 
jak nakrmit duši

Taťánu Kuchařovou zná celý svět z doby, kdy jí slušela korunka Miss World. Tehdy jí pomohla krása a její Krá-
sa pomoci už sedmý rok ovlivňuje osudy lidí v letech.



WWW.MISSPRESS.CZ
celostátní projekt souteže krásy
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Starosty pražských městských částí Ko-
loděje, Újezd, Uhříněves a Dubeč spojuje 
jedno: stavba 511 Běchovice – dálnice D1 
Pražského okruhu. Léta je ve fázi příprav-
ného řízení. Kdy začne samotná stavba 
a kdy ji dokončí, je patrně otázka vzdálené 
budoucnosti. Optimismus po předchozích 
protahovacích řízeních starostové postrá-
dají. Jsou připraveni podpořit jakoukoli 
snahu udělat maximum pro to, aby se do-
pravě, a zejména obyvatelům dotčených 
částí, ulevilo. Čtyřem starostům jsme po-
ložili čtyři otázky týkající se stavby, která 
má spojit Běchovice s dálnicí D1. Momen-
tálně probíhá územní řízení na stavebním 
úřadu Magistrátu hlavního města Prahy.

Katastrofální dopravní situaci vyřeší stavba 
Běchovice – dálnice D1. Kdy začne?

Osobně bych byl rád, kdy-
by stavba byla již dokonče-

na a provozuschopná, ale po uply-
nulých zkušenostech z minulých 
let, jsem spíše pesimista stran do-
končení v roce 2016. Rád bych byl 
optimistou, zkušenosti mě nutí 
být alespoň realistou.

Věřím, že každá iniciativa, 
která může pomoc proces 

urychlit a podpořit, je dobrá.
Dopravní situace v na-
ší městské části je čím dál 

problematičtější, transitující do-
prava stoupá a věřím, že stavba 
511 by určitě část dopravy odklo-

nila.
Jak jsem uvedl, větší část 

obyvatel naší městské části by 
dokončení stavby pomohlo, urči-
tě nebudou spokojeni všichni, ale 
to je asi běžný problém při vzni-
ku každé nově vzniklé komuni-
kace.

Jaroslav Tošil, 
starosta městské části 
Praha - Dubeč

Zkušenosti 
mě nutí být 

realistou

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 je 
jednou ze čtyř staveb Pražského okru-

hu, které jsou v přípravě, přesněji řečeno ve 
fázi územního řízení.  Ředitelství silnic a dál-
nic předpokládá, že stavbu dokončí nejdříve 
za deset let. Jste v termínu dokončení opti-
mista či pesimista? A proč?

Domníváte se, že by předpokládaný 
termín dokončení mohla ovlivnit pra-

covní skupina ke stavbě číslo 511. Zřídil ji 
náměstek primátorky hlavního města a rad-
ní pro dopravu Petr Dolínek a jejím úkolem 
je výrazně zrychlit postup prací při získává-
ní potřebných povolení a uspíšit zahájení té-
to velmi potřebné stavby, která má spojit Bě-
chovice s dálnicí D1. 

Zhodnoťte prosím současnou dopravní 
situaci ve vaší městské části.
Jak dopravní situaci vidíte vy i z pohle-
du obyvatel po dokončení stavby?

Otázky pro starosty:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Martin Turnovský, 
starosta městské části 
Praha - Uhříněves 

Jsem hlavně velmi opatrný po 
neblahých zkušenostech ze 

soudně zrušeného územního roz-
hodnutí v roce 2011. Nyní je situace 
v novém územním řízení snad pří-
znivější, i když odpůrci stavby ma-
jí některé argumenty, se kterými se 
bude muset investor vážně zabývat. 
V čem si myslím, že je posun, je fakt, 
že velmi důrazně zaznělo i z nejvyš-
ších míst odmítnutí jakýchkoliv úvah 
o možných náhradních trasách a re-
gionálních variantách, které by zna-
menaly defi nitivní konec pro Praž-
ský okruh jako celek. Naše MČ Pra-
ha 22 se stala zakládajícím členem 
Sdružení obcí a městských částí na 
podporu dostavby jihovýchodní čás-
ti Pražského okruhu a je třeba, aby 
náš hlas byl slyšet a aby měl mini-

málně stejný prostor jako hlasy od-
půrců této celostátně důležité stav-
by. Jsem opatrný optimista a věřím, 
že v roce 2022-2023 by mohl být za-
hájen zkušební provoz úseku 511.  

Ano, bez výrazné podpory 
hlavního města Prahy nepů-

jdou věci kupředu. Pan náměstek 
Dolínek již prokázal, že má tah na 
branku a jsem rád, že tuto pracov-

ní skupinu ustanovil. Jako starosto-
vé MČ, kterým okruh pomůže řešit 
svízelnou dopravní situaci, mu rádi 
pomůžeme. 

Naše situace, zejména na tran-
zitní komunikaci ulice Přátel-

ství je naprosto katastrofální. Stře-
dem města v těsném sousedství ško-
ly a obytných budov vede tranzitní 
komunikace 1. třídy, která je zatíže-
na nejen osobní, ale hlavně kamio-
novou dopravou. Její intenzita vý-
znamně vzrostla po dokončení stav-
by Pražského okruhu D1 - Slivenec 
a následném uzavření Jižní spojky 
pro nákladní dopravu. Řidiči volí ob-
jízdné trasy a řešíme podobný pro-
blém jako občané Spořilova. Nehledě 
na fakt, že jakákoli i drobná dopravní 
nehoda na ulici Přátelství totálně do-
pravně paralyzuje oblast od Říčan až 
ke Štěrboholům. Situace je nesmírně 
obtížná i pro MHD, ve špičkách nabí-
rají spoje půlhodinová zpoždění.

Bez vybudování stavby Praž-
ského okruhu - úseku 511 

prakticky nemáme šanci situa-
ci zlepšit. Díky stavbě 511 mů-
že vzniknout obchvat Uhříněvsi 
a Dolních Měcholup, který má ofi-
ciální název „Hostivařská spojka“. 
Bude navázán právě na stavbu 511 
v oblasti Netluk na plánovanou mi-
moúrovňovou křižovatku. Pro naši 
MČ je velmi důležité až nezbytné, 
aby ani stavba „Hostivařské spoj-
ky“ nezaostala za stavbou 511. Ta-
to stavba dosud na úrovni hlav-
ního města Prahy neměla velkou 
prioritu právě kvůli problémům 
s realizací stavby 511.  Ke změně 
postoje magistrátu jsme vyvinu-
li již značné úsilí, v současné do-
bě hlavní město Praha připravuje 
podklady pro projekční práce na 
„Hostivařské spojce“ a my budeme 
velmi pozorní, aby se proces ně-
kde nezastavil.

1.

2.

3.

4.

Dolínek už ukázal, že má tah na branku

Praha / Koloděje | Podle informací 
mluvčí Magistrátu hlavního města 
Prahy Petry Hrubé, kandiduje v Pra-
ze - Kolodějích v opakovaných obec-
ních volbách šest stran a hnutí. Jsou 
to ty samé, jako minule. V minulých 
volbách uspěli Vladimír Mužík, Ja-
roslav Fiury a Petr Šaštinský za TOP 
09, Zbyněk Passer a Danuše Batulko-
vá za hnutí Pro Prahu, Zdeněk Kovář 
za Sdružení závislých a Marie Šouto-
vá za TJ Slavoj Koloděje. Vítězná TOP 
09 však nebyla schopna složit koali-

ci, složila mandáty a odstoupila. Vol-
by se musí opakovat, protože je tře-
ba dodržet zákonem stanovený po-
čet pět zastupitelů. 
Pozoruhodná je skutečnost, že TOP 
09 znovu vysílá hned z druhého 
místa kandidátky do volebního klá-
ní obžalovaného Jaroslava  Fiuryho, 
který je v současné době souzen Ob-
vodním soudem pro Prahu 1 za po-
dezřelé obchody s akciemi a peněž-
ní transakce v mnohamilionových 
částkách. Komplikovaný soudní pro-

ces, jehož kořeny sahají až do roku 
2010, zatím není u konce (viz 7. stra-
na tohoto vydání). Bude zajímavé, 
jak dopadne a zda jmenovaný, po-
kud uspěje v opakovaných volbách, 
neohrozí chod nově utvořené koali-
ce a tím i řádné fungování městské 
části. Při soudních jednáních v dub-
nu a v květnu 2015 zjišťoval soud 
trestnou činnost Jaroslava Fiuryho 
a konaly se výpovědi svědků, kteří 
svěřili obžalovanému částky, s cel-
kovou škodou v milionech korun. 

V podzimních volbách zvolení zastu-
pitelé z dalších stran a hnutí kandi-
dují opakovaně. Kandidátku Sdruže-
ní závislých vede opět Zdeněk Kovář 
(na podzim získal 103 preferenční 
hlasy) a TJ Slavoj Koloděje postavilo 
znovu do čela Marii Šoutovou (obdr-
žela 89 preferenčních hlasů). V minu-
lých volbách do městské části Praha - 
Koloděje byla účast 69, 93 %. 

Opakované volby v Kolodějích se 
konají v sobotu 13. června 2015.

Do opakovaných voleb
v Kolodějích jde šest stran
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Zbyněk Passer, 
starosta městské části 
Praha – Koloděje

S okolními starosty jsme před čtvrt 
rokem založili Iniciativu za dokonče-

ní úseku 511 Pražského okruhu a přelož-
ky I/12 – obchvatu Běchovic, Újezdu a Úval. 
Na pracovních schůzích iniciativy jsme by-
li informováni, že termín dokončení za ide-
álních podmínek (bez odvolání běchovických 
iniciativ do územního, či stavebního řízení) 
by termín dokončení mohl být v roce 2025, 
což je o čtyři roky dříve, než uvádíte. Nicmé-
ně, vzhledem k dosavadnímu průběhu celé-
ho procesu a urputné snaze Běchovic, aby se 
okruh nedostavěl, je bohužel reálnější termín 
2015. Jde o nebetyčnou ostudu danou soubě-
hem amatérismu v přechozí projektové pří-
pravě, v minulosti nedostatečnému tahu na 
bránu ze strany investora a nešťastné podo-
bě stavebního zákona a správního řádu, kte-

rá v současné podobě činí realizaci takto vý-
znamných staveb velmi obtížnou. 

To neumím odhadnout, ale přeji komu-
koliv, kdo chce pomoci urychlit příprav-

né fáze projektu, aby uspěl. Upřímně drží klíč 
k řešení Běchovice, které jsou si svého posta-
vení vědomé. V Běchovicích, resp. v jedné je-
jich části, poznamenává okruh kvalitu bydlení 
více než v našich městských částech. Uspěje 
ten, kdo s Běchovicemi vyjedná taková opatře-
ní, snižující negativní dopady výstavby i pro-
vozu okruhu a přeložky I/12. Běchovicím by 
podle mého mínění měly být nabídnuty pod-
statné jednorázové i trvalé kompenzace. V zá-
jmu nás všech z Prahy východ, Kolínska i v zá-
jmu všech tranzitních řidičů. Stávající situace 
je bez okruhu pro nás neúnosná. 

Ranní horor – nevyjedete z vlastních 
vrat, a přestože jsme de facto vesnice za 

Prahou, kilometry před a za námi jsou jenom 
pomalu se posunující hady aut. Je to v důsled-
ku masivní rezidenční výstavby na východě 
Prahy. V posledních dvaceti letech se větši-

na vesnic zdvojnásobila či ztrojnásobila. Ten 
vzduch ráno bych vám nepřál. Nelze se zařa-
dit na křižovatce v centru Koloděj, sanitky či 
hasiči by ráno v Kolodějích prostě měly smů-
lu. Situace je čím dál horší a kvalita bydlení 
se tím snižuje. Média to nezajímá. Přitom vý-
chod Prahy je dopravně zdaleka nejzatíženější 
oblastí hlavního města. Jste první, kdo takový 
dopravní speciál chystá. Jsme vděční za mož-
nost na naše problémy upozornit.

Pro Koloděje, Újezd, Sibřinu, Květnici 
a Úvaly je nejdůležitější přeložka silnice 

I/12, známé jako Českobrodská. Ta vede stře-
dem Újezdu a Běchovic, je ráno i odpoledne za-
cpaná a jen popojíždí. Po zprovoznění přelož-
ky klesne tranzitní dopravní zátěž o více než 
tři čtvrtiny. Bude to pro desetitisíce zdejších 
obyvatel obrovská úleva. Tím nechci potlačit 
význam úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí 
D1 u Hostivařské spojky. Obě stavby musí být 
dokončeny souběžně. Pak bude kvalita života 
na Praze východ mnohem vyšší, i když vím, že 
Běchovičtí se na to dívají jinak.

Kilometry před a za námi se táhnou hady aut

1.

2.

3.

4.

I maličkost může dokázat, že 
mají nepálské děti v Česku ka-
marády, kteří na ně myslí, sou-
cítí s nimi a mají je rádi. Napří-
klad dárkový balíček s hygie-
nickými a školními potřebami 
a sladkostmi.

Organizace Neposeda a Úřady 
městských částí Prahy 20 a 21 se 
zapojily do celosvětového humani-
tárního projektu na pomoc Nepá-
lu, a zejména jeho nejmenším. 
Program Děti dětem umožňuje 
dětem z celého světa povzbudit 
a podpořit své vrstevníky v oblas-
tech postižených chudobou nebo 
přírodní katastrofou. 
Děti obvykle připraví dárkové ba-
líčky obsahující školní potřeby, 
hračky a kartičku s fotografií dítě-
te, jménem a krátkým pozdravem 
nebo nakreslí obrázek.
Na rozdíl od materiální humani-
tární pomoci se program Děti dě-
tem odehrává především v srdcích 
a myslích dětí. Obdarované dě-
ti zjišťují, že mohou mít kamará-
dy i v jiných zemích, naopak malí 
dárci si uvědomují svou schopnost 
něco ve světě změnit k lepšímu. 
Dárkový balíček lze poslat kama-

rádům do poničených nepálských 
škol a vesnic, které postihla ne-
dávná přírodní katastrofa. Kro-
mě hygienických a školních po-
třeb mohou čeští školáci nakreslit 
obrázek velikosti A5 jako pozdrav 
a povzbuzení pro děti, které ztra-
tily střechu nad hlavou a zakou-
šejí chudobu a strádání. Z druhé 
strany obrázku děti nalepí svoji 

fotografii, napíší jméno, věk, ad-
resu školy a krátký pozdrav v an-
gličtině. 
Balíček (igelitový sáček) by měl 
obsahovat: kartáček a zubní pas-
tu, tuhé mýdlo a ručník, propisku, 
tužku a pastelky, blok na kreslení 
A5, výživnou tyčinka, ořechovou 
směs nebo sušené ovoce.  (met)
 Zdroj: www.praha21.cz

Balíčky lze přinést do 15. června 
na tato sběrná místa:

•  Úřad městské části Praha 21, Sta-
roklánovická 260, Praha 9, sběr-
ná krabice u podatelny

•  Neposeda, Centrum pro rodinu Za-
stávka, Šimanovská 47, Praha-Kyje

•  Úřad městské části Praha 20, Jívan-
ská 635, Praha 9, kancelář 204 a 211

České děti nepálským kamarádům

Omezení 
dopravy

Újezd | Dálniční stavby Praha za-
hájily v červnu výstavbu kanaliza-
ce na Staroklánovické mezi Holšic-
kou a Hrádkovou ulicí. Na Staro-
klánovické bude v uvedeném úse-
ku osazena dočasná signalizace, je 
třeba počítat se zdržením. Konec 
výstavby této etapy kanalizace se 
předpokládá 26. července.

Třináctého volí
Koloděje | Nové volby do zastupitel-
stev městské části Praha - Koloděje 
a obcí Mrlínek, Vikantice, Mělčany, 
Topolany, Srbeč se konají 13. června.

Pozor na kvalitu 
vody

Uhříněves | Zhoršenou kvalitu 
vody lze očekávat kvůli odbahně-
ní a revitalizaci Mlýnského ryb-
níka v Říčanech. Konec prací se 
předpokládá v říjnu. Vedení měst-
ské části doporučuje omezit vyu-
žívání Říčanského potoka a dal-
ších objektů pro rekreační účely, 
koupání psů či rybaření.

Příměstský tábor
Uhříněves, Dubeč | Do konce červ-
na se mohou hlásit děti na letní pří-
městský tábor, který po šesté pořá-
dá Občanské sdružení Dolly. Tábor 
se koná od 13. do 24. července od 
pondělí do pátku v době od půl os-
mé do sedmnácti hodin. Je určený 
šesti až dvanáctiletým dětem. Po-
řadatelé pro ně připravují výlety 
do okolí Prahy, hry v přírodě, zá-
žitkové kurzy, sportovní či výtvar-
né aktivity. Vodácký tábor mladých 
hasičů zase připravuje SDH Dubeč, 
a to v termínu od 27. června do 11. 
července na řece Otavě. 

Kino má nové 
plátno

Uhříněves | KINO ÚČKO zaháji-
lo provoz i díky obyvatelům, kte-
ří přispěli na fi lmové plátno v pro-
jektu HITHIT. Mohli tak činit jedna-
čtyřicet dní. Cílovou částku 120 ti-
síc korun překročili o 500 korun tři 
dny před ukončením projektu. Ki-
no se nachází v Divadle U22. První 
návštěvníky pozvalo koncem květ-
na na loutkovou pohádku Malý Pán 
s Klárou Sedláčkovou, Miroslavem 
Táborským, Pavlem Liškou a další-
mi známými herci.  (met)

METROPOL 
krátce

Pokud stavba bude pokračovat tak, jak 
pokračovala doposud, dokončení se mož-

ná nedožijí ani moje děti, což je veliká ostuda. 
Je to ostuda pro vládu, pro politiky a pro město. 
Dostavba Pražského okruhu se zbytečně prota-
huje. Já tvrdím jednu věc – neposlouchejte ak-
tivisty, kteří stavbu odsouvají, a snažte se udě-
lat vše pro to, aby se lidem ulehčilo, aby se jim 
tady začalo lépe žít.   

Doufám, že tyto kroky budou správ-
né a že nepůjde o pouhé přešlapování 

z místa na místo. Myslím si, že by do stav-
by měla zasáhnout vláda a vyhodnotit ji ja-

ko velice důležitou. Samozřejmě se musí při-
hlédnout k životnímu prostředí lidí v mís-
tech, kterými okruh povede. V maximální mí-
ře vyhovět tamním obyvatelům zejména co 
se týče hluku. Mělo by se ale opravdu začít 
stavět. 

Situace v naší městské části je neúnosná, 
denně jí projede na čtyřicet tisíc aut. Ko-

lony aut zde máme ráno i večer až do Běcho-
vic. Pro nás je však velice důležité, aby se stav-
bou 511 Běchovice – dálnice D1 zároveň vznik-
la i přeložka I/12, protože bez ní bychom na 

tom byli ještě hůř. 
Pokud se dokončí obě stavby, 511 a I/12 

zároveň, místní lidé si hodně oddychnou. Ne-
budou jediní, oddychne si minimálně čtvrtina 
Prahy.

Oddychne si minimálně čtvrtina Prahy
Zdeněk Růžička, 
starosta městské části 
Praha – Újezd

1.

2.

3.

4.

„Narození mláděte jsme očekávali už ně-
kolik týdnů a konečně jsme se dočkali. 
Mládě tapíra se narodilo odpoledne a ny-
ní již víme, že je v pořádku. Je to sameček 
a oba rodiče se chovají vzorně,“ raduje se 
ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. 
Samice Ivana, která se narodila 7. břez-
na 2000 v Zoo Jihlava a v Praze ze za-

bydlela v roce 2004, porodila ve ven-
kovním výběhu. Mládě přišlo na svět 
rychle a bez komplikací. Ovšem kvů-
li nižším teplotám chovatelé přesunuli 
matku i s mládětem do vnitřního záze-
mí. „Ivana tam mládě olízala a už okolo 
čtvrté odpoledne leželi společně na slámě. 
Pití se zatím nedalo vysledovat, protože 

Zoo má další přírůstek - tapíra jihoamerického
Zoo Praha má další důvod k radosti. V minulých dnech se v Tróji narodi-
lo pruhované a roztomilé mládě tapíra jihoamerického. Jeho matkou je 
patnáctiletá samice Ivana a otcem dvanáctiletý samec Tex.

samice ihned reaguje na přítomnost cho-
vatelů a postaví se. Ivana ale odchovala 
již dvě mláďata a zatím vše napovídá to-
mu, že i to letošní je zdravé a plné života,“ 
doplnil kurátor savců Pavel Brandl. 
S matkou a mládětem žije i samec Tex, 
se kterým tvoří Ivana pár již čtyři ro-
ky. „Je na ní hodně fi xovaný, proto jsme 
se rozhodli je nechat pohromadě. Od po-
čátku se k mláděti chová naprosto klid-
ně,“ dodal kurátor. 
 Text: Šárka Jansová, foto: Petr Hamerník
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Pracovní skupina má za sebou první 
jednání. Na něm se dohodlo, že sta-
vební úřad osloví relevantní instituce 
(Hygienická stanice hl. m. Prahy, ma-
gistrátní odbory dopravních agend 
a ochrany prostředí, Ministerstvo ži-
votního prostředí a Ministerstvo vnit-
ra) se žádostí o vyjádření k námitkám, 
které stavební úřad sám není schopen 
vypořádat. Jedná se o námitky ob-
cí či občanů, které se týkají například 
protihlukových či dopravních opatře-
ní. Ředitelství silnic a dálnic České re-
publiky, které bude investorem stav-
by, zároveň deklarovalo, že je připra-
veno k jednání, vysvětlení i doplně-
ní dalších podpůrných dokumentů do 
územního řízení.

 POPIS STAVBY
Úsek 511 Běchovice–D1 je součástí po-
stupně realizovaného Pražského okru-
hu, který patří k nejvýznamnějším do-
pravním stavbám v České republice. 
Po svém dokončení vzájemně propo-
jí celkem devět komunikací dálničního 
typu směřujících z Prahy a spojujících 
hlavní město s okolními regiony a stá-
ty. Zároveň rozvádí jak tranzitní tak 
příměstskou dopravu po okraji města.
Navrhovaná komunikace úseku 511 je 
ve vybrané variantě vedena na území 
hl. m. Prahy po katastrálních územích 
obcí Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Krá-
lovice, Nedvězí, Kolovraty a na území 
Středočeského kraje po katastrech ob-
cí Říčany a Nupaky. Její trasa pak za-
chovává odstup od těchto obytných sí-
del tak, aby v těchto obcích došlo k co 
nejmenšímu negativnímu ovlivnění 
životního prostředí.

Technický návrh stavby pak musí umož-
nit dodržení příslušných hygienických 
norem. Tohoto cíle se dosahuje návr-
hem potřebných protihlukových opat-
ření, tj. valů, protihlukových zdí a zele-
ných pásů a v katastru obcí Kolovraty 
a Dubeč vedením komunikace v délce 
384 metrů, resp. 275 metrů v tunelu.
Stavba tvoří jihovýchodní část Praž-
ského okruhu. Předpokládané intenzi-
ty na trase jsou v roce 2040 69–79 ti-
síc aut za den. Stavba je navržena jako 
šestipruh. Začíná na MÚK Českobrod-
ská se silnicí I/12, za níž následuje nová 
MÚK Běchovice. Na stávající MÚK Čes-
kobrodská budou z důvodů plynulosti 
dopravy a bezpečnosti provozu zruše-
ny větve umožňující sjezd a nájezd z ji-
hu. Studijně bylo prověřováno i řeše-
ní obsahující propojení stávající MÚK 
Českobrodská s MÚK Běchovice, které 
bylo vyhodnoceno jako nevyhovující. 
MÚK Běchovice je významnou doprav-
ní křižovatkou s přeložkou silnice I/12 
a Štěrboholskou radiálou. Trasa je ve-
dena v horní úrovni. Pro směry Štěrbo-
holská radiála–úsek 510 a Štěrboholská 
radiála–úsek 511 a opačně jsou navrže-
ny direktní, resp. semidirektní rampy. 
Zemědělskou krajinou trasa pokračuje 
východně od Dubče. Podchází silnici Bě-
chovice–Dubeč, za kterou následuje esta-
káda přes údolí Říčanského potoka (242 
m). Silnice Dubeč–Koloděje je spolu s bio-
koridorem převedena přes Pražský okruh 
pomocí hloubeného tunelu Dubeč (275 
m). Trasa je dále vedena v zářezu, asi po 
300 metrech následuje ekodukt pro pře-
vedení lokálního biokoridoru (45 m). 
Po východní straně je veden až k MÚK 

Říčany zemní val, který se na stra-
ně přilehlé ke komunikaci opírá o ga-
bionovou zeď. Tento val stejně ja-
ko i všechny dále uvedené bude osá-
zen stromy a keři. Západně od Hájku 
je navržena MÚK Uhřiněves se silni-
cí Uhřiněves–Koloděje a výhledovou 
Hostivařskou spojkou, která předsta-
vuje budoucí obchvat Uhřiněvsi. Tra-
sa pokračuje v zářezu kolem Uhřině-
vsi a Královic k MÚK Říčany se silnicí 
I/2. Křižovatkové větve jsou napojeny 
na silnici I/2 pomocí malých okružních 
křižovatek. Pro směr od Běchovic na 
Říčany je navržena bezkolizní větev, 
která převede očekávanou dopravní 
zátěž. Navržená větev podchází okruž-
ní křižovatku a napojuje se zprava na 
silnici I/2, kolem druhé okružní křižo-
vatky je pro směr do Říčan navržena 
samostatná větev.
Bezprostředně za MÚK Říčany násle-
duje hloubený tunel Na Vysoké (délka 
včetně železničního mostu 384 m). Již-
ní portál je tvořen železničním mostem 
na trati Praha–Benešov. Tunel je poža-
dován ve stanovisku MŽP ČR k proce-
su EIA a obcí Kolovraty. Za tunelem tra-
sa kříží estakádou údolí Říčanského po-
toka (233 m). Trasa je vedena v hlubo-
kém zářezu, který je požadován obcí 
Kolovraty. Aby byly požadované stínící 
účinky zářezu posíleny a aby byl zmen-
šen zábor zemědělské půdy, jsou v ná-
vrhu oba zářezové svahy nahrazeny zá-
rubními gabionovými zdmi výšky šest 
metrů a terén za jejich rubem je v pří-
padě potřeby dosypán na úroveň koru-
ny zdi. Pásy za rubem zdí jsou opět na-
vrženy jako vegetační clony.

Pražský okruh: stavb
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Dopravní vazby na Pražský okruh:

Stavba I/12   R1 - Úvaly:

Intenzity dopravy na Pražském okruhu:

STAV PŘÍPRAVY
V rámci přípravy stavby 511 byla náměstkem primátorky hlavního města a radního pro dopravu Petrem Dolínkem 
zřízena pracovní skupina. Jejím úkolem je výrazně zrychlit postup prací při získávání potřebných povolení a uspíšit 
zahájení stavby. Momentálně probíhá územní řízení na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavní trasa:
• délka: 12 571 m
• kategorie: S 34,5/100
• plocha vozovek: 43 367 m2

Tunely:
•  počet: 2
    tunel Dubeč 275 m;
  tunel Na Vysoké 372 m)

Mostní objekty:
• mosty na trase: 7
• nadjezdů: 8
• na větvích MÚK: 3
• na přeložkách: 2
• železničních mostů: 1
• lávka: 1
• celková délka mostů: 1919 m

Mimoúrovňové křižovatky:
•  křižovatky: 4
  Běchovice
  Uhříněves
   Říčany
   Lipany

Přeložky ostatních komunikací:
• I/2 (700 m)
•  III /00122, III /00123, III/00312, 

III/00313, III/03339, III/10176, 
III/33310, III/33312 a III/33313 
(celková délka III. tříd 4632 m),

• Hostivařská spojka (40 m)

Ostatní nové komunikace:
•  Štěrbholská radiála: 1140 m 

(S22,5/100)
• polní cesty: 10

Opěrné zdi a zárubní zdi:
• opěrné: 4
• zárubní: 9

Protihluková opatření:
• protihlukové stěny: 7
• celková délka: 4164 m

Ostatní stavební objekty:
• vegetační pásy: 17
• celková délka: 10 780 m
Místo stavby:
• Praha a Středočeský kraj

Katastrální území:
•  Běchovice, Dubeč, Uhříněves, 

Královice, Nedvězí, Kolovraty, 
Říčany, Nupaky

Objednatel:
•  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Projektant DÚR:
• Ing. Jiří Lebeda s.r.o., APIS s.r.o.

Předpokládaná cena stavby:
• 9,5mld Kč (bez DPH)

Data o stavbě 511:

MÚK Lipany se silnicí Říčany–Lipa-
ny neumožňuje napojení Lipan na 
Pražský okruh. Toto řešení požado-
vali zástupci obce Lipany. Stávají-
cí silnice bude od Lipan zaslepena. 

Trasa severně míjí Kuří. Přes údo-
lí Nedkovického potoka je navržena 
estakáda Kuří (227 m). Stavba kon-
čí před novou MÚK Modletice s dál-
nici D1.
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METROPOL 
horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Máte chuť zkusit něco nové-

ho a neznámého. Dejte si však pozor, 
protože to nemusí být úplně prověře-
no a otestováno a výsledky by neodpo-
vídaly vašim očekáváním. Snad bude 
lepší zůstat u ověřených způsobů.  

Býk 21. 4. - 21. 5.
Náhodně vyslechnutý rozho-

vor probudí vaši fantazii a nabídne 
dost šílený nápad, který se rozhodne-
te realizovat. Navzdory zdání máte 
značné šance na úspěch, pokud vám 
vystačí nadšení a víra v sebe.  

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Několika rychlými tahy mů-

žete nyní značně navýšit stav svého 
konta. Tak šťastná shoda náhod ne-
přichází každý den, proto zatím ne-
rozmělňujte své síly na nic jiného.  

Lev 23. 7. - 23. 8.
Snažte se za každou cenu 

předběhnout konkurenci. Práce není 
dost pro všechny, takže kdo přijde 
první, ten bude lepší. Nyní se počítá 
zisk, a na ten si vpřípadě úspěchu ne-
budete moci stěžovat.  

Rak 22. 6. - 22. 7.
Není čas na žerty. Záležitost, 

kterou se zabýváte, je natolik vážná, 
že ji musíte v každém případě vyřídit, 
a to co nejrychleji. Všechno, co vám 
v tom brání, je nutno zatím elimino-
vat, protože nemáte moc času. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Nedovolte, aby vás kritizovali 

lidé, pro které je to, co děláte, naprosto 
nepochopitelné. Každý přece rozumí 
něčemu jinému, tak proč byste měli 
dopustit, aby diletanti zasahovali do 
vašeho oboru. 

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Bude výjimečně snadné vás 

vyprovokovat k otevřeným jednoznač-
ným výpovědím. Dejte si ale pozor, ať 
si nenaděláte zbytečné problémy. Mohlo 
by to ublížit vaší reputaci a značně ztížit 
dosažení úspěchu.  

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Nevnucujte se se svými ra-

dami a pomocí tam, kde o to nestojí. 
Myslíte to dobře, ale je nutno vše smě-
rovat na správnou adresu. Bylo by 
škoda nesmyslně ztrácet čas i energii.  

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Budete mít chuť se zbavovat spous-

ty zdánlivě neužitečných věcí. Buďte ale 
opatrní, protože brzy by se mohlo ukázat, 
že to, co jste vyhodili, velice potřebujete. 
Hrozí úraz nejen při fyzické námaze, ale 
i v partnerské hádce. 

Štír 24. 10. - 22. 11.
Neotřesete svým harmono-

gramem činnosti, když do něho vloží-
te i kousek času, stráveného s nejbliž-
šími. Pijte hodně ovocných šťáv, jezte 
zeleninu a vyvarujte se tuků. Sportuj-
te s rozvahou. 

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Den je příznivý pro takový druh 

práce, která vyžaduje dobrou koncentraci 
a smysl pro maličkosti. Kdybyste měli po-
dezření, že vás už partner nemiluje, bu-
dete se tak dlouho snažit, až vyhrajete.  

Panna 24. 8. - 23. 9.
Budete trvat na svém názoru 

a ani racionální argumenty vás nedo-
káží přesvědčit, že absolutně nemáte 
pravdu. Snad by stálo za to poslech-
nout zdravý rozum a namísto uháně-
ní vpřed trochu refl ektovat situaci.  

Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží knihu. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad 
Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do konce června 2015. 
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Tisková reklama funguje. Tisková reklama funguje. 
Zaručeně.Zaručeně.

 inzerce@tydeniky.cz 
 tel. 472 700 122

Na ženách obdivuji jejich šarmNa ženách obdivuji jejich šarm
Charismatického zpěváka Davida Deyla, který pochází z Ústí nad La-
bem, můžete slyšet každou neděli na rádiu Impuls, kde má své  hudební 
okénko pod názvem Zlatá česká klasika i nová česká muzika. 

 Davide, máte rád kraj svého dět-
ství? 
V Ústí nad Labem jsem prožil dětství 
a celý ten kraj je pro mě domovem. 
Mám rád Krušné hory, České středo-
hoří a údolí řeky Labe, zvláště pak 
Šluknovský výběžek. Přijde mi stej-
ně čarovný jako krajina ve fi lmu Le-
topisy Narnie. 

 Právě v Ústí nad Labem jste se po-
malu ale jistě stával muzikantem? 
Moje rodina je komplet hudební, dě-
da byl učitelem hudby, maminka ve-
de dětský sbor a můj tatínek mě už od 
tří let učil první skladbičky na klavír 
a etudy. Později jsem chodil k profe-
sorce Galině Kočanové. Jsem jí vděčný 
za to, že ke klasice přidala i pop. Navíc 
mě učila odposlouchávat z rádia pís-
ničky a pak je rovnou hrát na klavír. 

 To jste vážně nikdy netoužil být 
třeba doktorem, kosmonautem ne-
bo třeba popelářem? 
Ale jo! Díky sledování seriálu Ne-
mocnice Chicago Hope jsem se tou-
žil stát kardiochirurgem a opero-
vat nemocná srdce. Pak jsem se po 
zhlédnutí fi lmu Top Gun toužil stát 
pilotem stíhačky. No a pak se ze mne 
stal muzikant a jsem moc rád. Vážím 
si věrných fanoušků a toho, že moje 
písničky rádi poslouchají. Věřím, že 
jim i třeba i pomáhají na složité ces-
tě životem. Baví mě pro ně skládat 
a zpívat nové a nové písničky. Zpívá-
ní mi přináší spoustu nezapomenu-
telných zážitků.

 Vyberte nám nějaký? 
I když je jaro, stále mi nejde z hla-
vy Vánoční koncert v Hybernii v Pra-
ze. Když jsem totiž zpíval písničku 
Chrám vzpomínek, vyprodané hle-
diště zpívalo se mnou a já prostě ne-
mohl pochopit, že něco tak krásného 
a dojemného zažívám. 

 Chystáte i nějaké další vystou-
pení?
Ano, posledního března jsem byl 
v Karlových Varech na společném 
galakoncertu se Severočeskou fi lhar-
monií Teplice. Top hostem byla úžas-
ná zpěvačka Helena Vondráčková. 
No a 6. června se opět účastním po-
chodu Avon na podporu žen, které 
se potýkají s rakovinou prsu a samo-
zřejmě i pro tak důležitou preven-
ci. Připravuji také s Monikou Abso-
lonovou a Toničkou Graves speciální 
hudební číslo, opět s živým orches-
trem.

 Píšete o podpoře nemocným 
ženám. Jak vy vnímáte ženy ja-
ko takové?
Tak důležitými ženami by-
la moje maminka a také sest-
ry Vladanka i Evinka, které se 
o mě staraly. A babičky Jiřin-
ka a Kateřina, které mi rády 
četly pohádky a cpaly mě 
úžasnými dobrotami. Vá-
žím si všech žen v rodi-
ně. Mně jako muži se líbí 
ženy, které vědí co chtě-
jí, mají přehled, schop-
nost vcítit se a stojí si 
za svým vlastním ná-
zorem. A skvělé je, 
když i v něčem vyni-
kají a umí chlapa po-
chopit. A moc na nich 
obdivuji šarm. 

 Jak prožíváte jaro?
Krásně. Jak všechno kvete, 
hned cítím novou chuť do 
života a energii. Rád jsem 
v přírodě, a pokud mohu, vy-
rážím do ní na kole. A dobře se 
mi i pracuje. 

Připravila: Šárka Jansová 
Foto: Ondřej Pýcha
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Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Cílem projektu Mattoni Freerun 
je vzbudit v lidech vášeň pro běh, 
propojit zkušenější běžce s těmi, 
kteří kouzlo běhání teprve objevu-
jí. Projekt využívá 21 oblíbených 
běžeckých tratí ve větších měs-
tech České republiky. Na nich bu-
dou probíhat pravidelné tréninky, 
které povedou zvolení kouči. Jejich 
volba proběhla v pražském par-
ku Stromovka a běžeckém centru 
Running Mall.
„Bohužel na všechny se nedostalo. 
Strašně těžko se vybíralo, všichni by-
li skvělí. Ale v rámci poroty jsme se 
celkem shodli. Snažili jsme se vybrat 
největší nadšence,“ popisuje mis-

Lída Formanová a Vojta Bernatský pomáhají rozběhat Česko
Rádi byste začali běhat, nebo už za sebou máte několik nesmělých vý-
běhů, ale potřebujete někoho, kdo vás motivuje a stanoví vaší běžec-
ké aktivitě pravidelnost? Objevte v sobě vášeň pro běhání díky zkuše-
nému kouči z vašeho regionu, který vám bude na trati oporou i parťá-
kem. Staňte se součástí společného projektu Mattoni a RunCzech a po-
mozte rozběhat celé Česko.

tryně světa v běhu na 800 m z ro-
ku 1999 Lída Formanová strategii 
poroty vybírající 26 koučů ze 160 
přihlášených. „Když jsem v Praze 
studovala, občas jsem do Stromov-
ky šla běhat. Dnes běhám téměř den-
ně v Čáslavi. Běh je celý můj život,“ 
dodává.
„Bydlím kousek za Prahou, tam bě-
hám mezi poli, a to mě baví. Dí-
ky Mattoni Freerun jsem si teď vy-
zkoušel trať ve Stromovce a nadchla 
mě. Takže nebudu líný a občas těch 
20 minut autem popojedu,“ mluvil 
o jedné z tratí sportovní moderá-
tor a zapálený běžec Vojta Bernat-
ský. „A baví mě na tom také to, že si 

Slavnosti zahájí 25. června na 
Pražském hradě premiéra insce-
nace Romeo a Julie v režii autor-
ského týmu SKUTR. V hlavních 
rolích se představí Tereza Voříš-
ková, Jan Sklenář, Naďa Konvalin-
ková, Saša Rašilov, Lenka Krobo-
tová, Jiří Vyorálek, Dana Batulko-
vá a další umělci. Těšit se můžete 
i na další inscenace – Mnoho po-
vyku pro nic, Sen noci svatoján-
ské či Zkrocení zlé ženy, kterou 
pořadatelé uvádějí letos naposle-

Letní shakespearovské slavnosti 2015 otevře Romeo a Julie

dy. Z Bratislavy přijede premiéro-
vě Večer tříkrálový a po loňském 
úspěchu zavítá do Prahy znovu os-
travská komedie Jak se vám líbí. 
Chybět nebudou ani Veselé panič-
ky windsorské.

Tento divadelní svátek se bude 
již tradičně konat na dvou ple-
nérových scénách, a to v Nej-
vyšším purkrabství Pražského 
hradu a na Letní scéně Hudební 
a taneční fakulty AMU v Lich-
tenštejnském paláci na Ma-
lostranském náměstí. 

Lída Formanová, Tereza Bartošová, Vojtěch Bernatský a Jan Kolafa.

díky aplikaci RunCzech můžu v sek-
ci Mattoni Freerun založit vlastní zá-
vod Vojtěcha Bernatského nebo mů-
žu porovnat svůj výkon s kamarády,“ 
přiznal Vojta, který se v roli porot-
ce také podílel na finálním výběru 
koučů. „Kandidáti byli všichni skvě-
lí. Našli se mezi nimi jak lidé, kteří 
běhají třeba deset dvacet let, tak ti, 
kteří běhají třeba jen rok dva, ale bě-
hání je tak nadchlo, že za sebou už 
mají půl maraton nebo maraton a tu 
svou obrovskou energii chtějí předá-
vat dál,“ popsal. 
 Více na freeruns.cz 
 Text: Hana Penčáková
 Foto: Vladimír Šigut

Akce ve Stromovce se zúčastnil také Jerrell Ferrell, holandský sprinter, který se 
u nás připravuje na olympiádu V Riu de Janeiru.   

Běžců z regionů se hlásilo víc, než byla kapacita. „Strašně těžko se vybíralo, všichni byli 
skvělí. Snažili jsme se vybrat největší nadšence“, řekla Lída Formanová za porotu. 

Tereza Voříšková a Jan Sklenář jako Romeo a Julie.  Foto: Pavel Mára

Jaroslav Šmíd a Petr Čtvrtníček v představení Mnoho povyku pro nic.  Foto: Viktor Kronbauer

Výjimečnou událostí bude orchestrál-
ní koncert fi lmové hudby pod názvem 
Patrick Doyle – Shakespeare in Concert 
k adaptacím Shakespearových děl. Ví-
ce na www.shakespeare.cz. 
 Zdroj: AGENTURA SCHOCK

Dle informací z TOP 09 i z Koloděj je rozhodu-
jící osobou  a hybatelem TOP 09 v Kolodějích 
číslo dvě na kandidátce – Jaroslav Fiury. 
Přitom s Jaroslavem Fiury pokračuje soudní 
proces, v němž fi guruje jako jediný obviněný 
z několika závažných trestných činů. Konala 
se již tři stání u Obvodního soudu pro Prahu 
1, kde je na základě obžaloby projednávána 
trestná činnost obžalovaného Fiuryho. Týká 
se náhrady škody a nevrácení půjček, odku-
pování pohledávek ve výši dosahujících 150 
milionů od několika fi rem a rozplétání obcho-
dů s akciemi. Dále je v procesu projednávána 
žaloba na neplatnost valné hromady akciové 
společnosti CUBICK CZECH, kde obžalovaný 
fi guroval jako člen představenstva a kde dle 

mnoha svědků obžaloby „mizely“ akcie a ob-
jevovaly se nové, pravděpodobně podvržené 
ve vztahu ke třetím subjektům.  Jak vyplý-
vá z ofi ciálních veřejně přístupných listin, je 
zástavní právo exekutorské – pohledávka ve 
výši 12 600 000 korun - uvaleno na  rodinný 
dům Jaroslava Fiuryho v Kolodějích (003 Ex-
3052/2014) ze dne 15. 10. 2014. 
I když Jaroslav Fiury dosud nebyl pravomoc-
ně odsouzen, je s podivem, že jej TOP09, která 
si je výše uvedených informací vědomá, staví 
na kandidátní listinu do doby ukončení proce-
su. To se týká zejména blízkého přítele obža-
lovaného Fiuryho a leadera  kandidátky Vladi-
míra Mužíka. Přímo ohrožuje volební výsledek 
vlastní strany.

Člen TOP 09 a číslo dvě na kandidátce do komunálních 
voleb v Kolodějích Jaroslav Fiury čelí soudnímu procesu

Mimořádné volby v Kolodějích se konají 13 června. Po řádných volbách na podzim loňské-
ho roku rezignovali všichni kandidáti za TOP 09 v KOlodějích na výkon mandátu zastupite-
le poté, co  většinová koalice dosavadního starosty Passera odmítla požadavek, aby se kolo-
dějským starostou  stal leader kandidátky TOP 09 Vladimír Mužík. 



Spolek transparentní dopravy
w

w
w

.transparentnidoprava.cz

in
ze

rc
e

Vydává: European Press Holding, a. s., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČO: 28409329, tel. 472 700 122, ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, šéfredaktorka: Ladislava Richterová, e-mail: rich-
terova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, obchodní odd.: Iva Baráková, e-mail: barakova@tydeniky.cz, inzerce@tydeniky.cz, ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafika@tydeniky.cz, internet: Jakub Richter, richter@
tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní distribuce  METROPOL. Povoleno MK R pod číslem E 18330. 

ti
py

 n
a 

vý
le

t

Urbanistický ráz hlavního města 
nechme na chvíli za zády, přeci jen 
v kancelářích a sídlech velkých fi -
rem trávíme dost času. Největší klid 
a odpočinek čeká za branami měs-
ta. Směrem na jihovýchod od měst-
ské části Praha - Koloděje nabízí ši-
roký výhled do krajiny hned několik 
rozhleden. Skalka, Mandava, Ládví 
u Kamenice nebo Špulka, ty všechny 
stojí zato vidět nejen od jejich pat, 
ale především z jejich ramen. Pro-
hlédnout si kopce, louky, nebe a uvě-
domit si, jak je člověk malý proti to-
mu všemu. 
Národní přírodní rezervace Vodě-
radské bučiny zve z otevřené kra-

Pohled do dějin i do víru divoké přírody 
Na jedné straně hustě osídlené 
město, na straně druhé panen-
ská příroda. Kontrast stavební 
architektury v Praze s jemnou 
a klidnou krajinou nabízí široké 
možnosti, jak strávit volný čas.

Rozhledna
Skalka

Rozhledna
Mandava

Voděradské bučiny

Tvrz
Královice

Kostelec nad Černými lesy

Přírodní park Velkopopovicko

Zámek Škvorec

Dřevěná rozhledna se spi-
rálovým ocelovým scho-
dištěm byla otevřena 
v roce 2012. Vyhlídko-
vá plošina se nachází ve 
výšce 21 metrů. Odtud je 
překrásný výhled na České 
středohoří, Ralsko, ale i na 
vzdálenější Krkonoše a Orlic-
ké hory. 

Rozhledna Mandava je zá-
roveň i památníkem, kte-
rý připomíná událos-
ti z roku 1419, kdy se 
na tomto místě udá-
lo setkání stoupen-
ců husitského hnu-
tí pod vedením Václa-
va Korandy. K otevření 
došlo dne 5. července 
1931 Celý památník byl 
roku 1998 občany obce Su-
lice opraven.

Území je součástí rozsáhlého les-
ního komplexu na pravém bře-

hu Jevanského potoka. Nachá-
zí se v prostoru mezi obcemi 
Louňovice, Vyžlovka, Jevany, 
Černé Voděrady a Struhařov. 
Nadmořská výška nejnižšího 
místa u Jevanského potoka je 

345 m a nejvyššího vrchu Koby-
la 501 m. Vyhlášeno roku 1955.
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Zakladatelem a zřejmě i stavebníkem škvoreckého hradu 
(castrum), který je výslovně doložen až k r. 1404, byl prav-
děpodobně na konci sedmdesátých let 13. století význam-
ný dvorský a zemský úředník Domaslav. Do dnešní podo-
by byly zbytky původního zámku ve Škvorci i s jeho oko-
lím upraveny v r. 1964. V roce 1994 byl zámek obcí prodán. 
Součástí zámeckého hospodářství byl i pivovar ze 17. sto-
letí, který až do r. 1986 sloužil jako sladovna.

Goticko-renesanční tvrz 
Královice je mimořád-
nou ukázkou panské-
ho sídla svého druhu. 
Vzniká ve 2. pol. 14. sto-
letí. Z tvrze se dochovala 
mohutná třípatrova obyt-
ná věž. Třetí patro vysaze-
né na krakorcích je dílem rene-
sanční přestavby. Z té se na průče-
lích dochovaly renesanční sgrafi tové omítky. 

Na místě dnešního zámku stával gotický hrad, o kterém je první zmínka v lis-
tině z roku 1348. Zámek v Kosteleci nad Černými lesy je jedním z nejkrásnějších 

památkových objektů ve středních Čechách. Pyšní se dlouhou a bohatou historií, je nově re-
staurován a čeká ho jistě skvělá budoucnost. Má to štěstí, že je v dobrých rukách České země-
dělské univerzity v Praze, která se o něj stará velmi dobře. V celém objektu sídlí školní lesní 
podnik, který obhospodařuje okolní lesy. Z výnosů potom kryje i náklady na náročnou rekon-
strukci. V areálu zámku se nachází i kaple sv.Vojtěcha.  Text: Václav Školoud, Foto: archiv

Park se rozkládá jižně od obce, jedná se převážně 
o zalesněný kopcovitý terén. Typické jsou du-

bové lesy a remízky s žulovými balvany, ka-
menitá a členitá krajina s mnoha rybníky. 
Osa území je tvořena Křivoveským a Mok-
řanským potokem. Do krajiny jsou zasa-
zeny vesnice podhorského typu, které čas-
to tvoří jen osady se sotva dvaceti domky. 

Zajímavá je i zachovalá zemědělská archi-
tektura, např. 300 let starý špejchar v Kři-

vé Vsi. Územím prochází naučná stezka „Kraji-
nou barona Ringhoffera“. Jedná se o jednu z nej-

původnějších a nejopuštěnějších krajin východního 
okraje Prahy.
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jiny do stínu pod rozsáhlé bukové 
lesy. V horkých dnech je to nejlep-
ší volba. Procházku oživí stužky po-
toků a zpěv ptáků. Území rezerva-
ce je domovinou několika vzácných 
druhů fauny a fl óry. Stačí se jen za-
stavit a vnímat všechny čytři živly. 
Vodu, zemi, vzduch a oheň v nás sa-
motných.
Rozmanitost turistických cílů pře-
je i těm, které oslovuje historie. Tvr-
ze, hrady a zámky skrývají dávná ta-
jemství a pověsti o pokladech jitří 
zvědavost. Přesvědčit se lze napří-
klad v zámku Kostelec nad Černými 
lesy, v goticko - renesanční tvrzi Krá-
lovice nebo v zámku Škvorec. I přes-
to, že se mnohé památky nedocho-
valy ve svém bývalém lesku, podně-
cují představy a úvahy o tehdejším 
životě. Cestou po sídlech šlechty i je-
jich poddaných tak může zaujatý po-
zorovatel sledovat otisky času a brát 
si poučení z chyb našich předků. 


